
 

 

 

 



 

 

 

 

Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado 

hoje na mídia 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Terça-feira e Quarta-feira, 14 e 15 de Janeiro de 2020. 

 

Tamoios News 

Cidades 

Tamoios não corre mais risco de interdição em seu trecho de serra 

 

Cidades 

Polícia Ambiental detém mulher e recupera roupas furtadas em lojas de 

Caraguá 

 

Cidades 

INPE alerta sobre chegada de frente fria na região com ventos de até 80 Km/h 

 

Cidades 

Trecho de serra da Tamoios permanece sob risco de interdição 

 

Cidades 

EDP registrou 270 ocorrências de pipas na rede elétrica do Litoral Norte 

 

Radar Litoral 

Variedades 

Demônios da Garoa e Chimarruts são as principais atrações deste final de 

semana do Caraguatatuba Summer Festival 

 

Meio Ambiente 

Defesa Civil de Caraguatatuba recebe alerta de vento superior a 80 km/h na 

quinta-feira 

 

Portal R3 

Polícia 

Homem é preso com drogas e arma em Caraguá 

 

Nova Imprensa 

Esporte 

Caraguatatuba recebe evento “7km Toca Raul” no dia 25 de janeiro 

 

Metereologia 

Defesa Civil alerta para ventos superiores a 80 km/h na 5ª feira 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/tamoios-nao-corre-mais-risco-de-interdicao-em-seu-trecho-de-serra/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/policia-ambiental-detem-mulher-e-recupera-roupas-furtadas-em-lojas-de-caragua/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/policia-ambiental-detem-mulher-e-recupera-roupas-furtadas-em-lojas-de-caragua/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/inpe-alerta-sobre-chegada-de-frente-fria-na-regiao-com-ventos-de-ate-80-km-h/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/trecho-de-serra-da-tamoios-ainda-permanece-sob-risco-de-interdicao/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/edp-registrou-270-ocorrencias-de-pipas-na-rede-eletrica-do-litoral-norte/
https://radarlitoral.com.br/noticias/13967/demonios-da-garoa-e-chimarruts-sao-as-principais-atracoes-deste-final-de-semana-do-caraguatatuba-summer-festival
https://radarlitoral.com.br/noticias/13967/demonios-da-garoa-e-chimarruts-sao-as-principais-atracoes-deste-final-de-semana-do-caraguatatuba-summer-festival
https://radarlitoral.com.br/noticias/13966/defesa-civil-de-caraguatatuba-recebe-alerta-de-vento-superior-a-80-km-h-na-quinta-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/13966/defesa-civil-de-caraguatatuba-recebe-alerta-de-vento-superior-a-80-km-h-na-quinta-feira
https://www.portalr3.com.br/2020/01/homem-e-preso-com-drogas-e-arma-em-caragua/
https://novaimprensa.com/2020/01/caraguatatuba-recebe-evento-7km-toca-raul-no-dia-25-de-janeiro.html
https://novaimprensa.com/2020/01/defesa-civil-alerta-para-ventos-superiores-a-80-km-h-na-5a-feira.html


 

 

 

Polícia 

Mulher usa bolsa para enganar detector de metais e furta lojas em 

Caraguatatuba 

 

Polícia 

Policiais da Atividade Delegada vão realizar Ronda Maria da Penha em 

Caraguatatuba 

 

Repórter Litoral 

Saúde 

Caraguatatuba recebe três mil doses da vacina pentavalente e aplicação 

começa 5ª feira 

 

Geral 

Ciapi de Caraguatatuba abre nesta quinta-feira (16/01) inscrições para novos 

expositores em feira de variedades 

 

AgoraVale 

Policial 

Homem é preso em Caraguatatuba portando drogas e arma de fogo 

 

Meon 

Região 

Cidades do litoral ficam em estado de alerta devido às chuvas 

 

G1 

Vale do Paraíba e Região 

Central de estágio tem 95 vagas de estágio abertas em oito cidades 

 

Vale do Paraíba e Região 

Com abastecimento irregular desde julho, região recebe 27 mil doses de vacina 

pentavalente 

 

SPRio+ 

Polícia 

Caraguá cria ronda só para atender Lei Maria da Penha 

 

MassaguaNews 

Caraguatatuba 

Defesa Civil de Caraguatatuba recebe alerta sobre ventos superiores a 80 km/h 

na 5ª feira 

 

Caraguatatuba 

Policiais da Atividade Delegada vão realizar Ronda Maria da Penha em 

https://novaimprensa.com/2020/01/mulher-usa-bolsa-para-enganar-detector-de-metais-e-furta-lojas-em-caraguatatuba.html
https://novaimprensa.com/2020/01/mulher-usa-bolsa-para-enganar-detector-de-metais-e-furta-lojas-em-caraguatatuba.html
https://novaimprensa.com/2020/01/policiais-da-atividade-delegada-vao-realizar-ronda-maria-da-penha-em-caraguatatuba.html
https://novaimprensa.com/2020/01/policiais-da-atividade-delegada-vao-realizar-ronda-maria-da-penha-em-caraguatatuba.html
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/15/caraguatatuba-recebe-tres-mil-doses-da-vacina-pentavalente-e-aplicacao-comeca-5a-feira/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/15/caraguatatuba-recebe-tres-mil-doses-da-vacina-pentavalente-e-aplicacao-comeca-5a-feira/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/14/ciapi-de-caraguatatuba-abre-nesta-quinta-feira-1601-inscricoes-para-novos-expositores-em-feira-de-variedades/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/14/ciapi-de-caraguatatuba-abre-nesta-quinta-feira-1601-inscricoes-para-novos-expositores-em-feira-de-variedades/
https://www.agoravale.com.br/noticias/Policial/homem-e-preso-em-caraguatatuba-portando-drogas-e-arma-de-fogo
http://meon.com.br/noticias/regiao/cidades-do-litoral-ficam-em-estado-de-alerta-devido-as-chuvas
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/01/14/central-de-estagio-tem-95-vagas-de-estagio-abertas-em-oito-cidades.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/01/14/com-abastecimento-irregular-desde-julho-regiao-recebe-27-mil-doses-de-vacina-pentavalente.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/01/14/com-abastecimento-irregular-desde-julho-regiao-recebe-27-mil-doses-de-vacina-pentavalente.ghtml
https://www.spriomais.com.br/2020/01/14/caragua-cria-ronda-so-para-atender-lei-maria-da-penha/
http://massaguanews.com.br/2020/01/defesa-civil-de-caraguatatuba-recebe-alerta-sobre-ventos-superiores-a-80-km-h-na-5a-feira/
http://massaguanews.com.br/2020/01/defesa-civil-de-caraguatatuba-recebe-alerta-sobre-ventos-superiores-a-80-km-h-na-5a-feira/
http://massaguanews.com.br/2020/01/policiais-da-atividade-delegada-vao-realizar-ronda-maria-da-penha-em-caraguatatuba/


 

 

 

Caraguatatuba 

 

Ubatuba Acontece 

Região 

Defesa Civil alerta sobre frente fria que chega no Estado nesta quinta-feira 

(16), com previsão de ventos de até 60 km com chuvas no Litoral Norte 

 

Polícia 

Policiais da Atividade Delegada vão realizar Ronda Maria da Penha em 

Caraguatatuba 

 

Polícia 

Corpo de homem baleado na cabeça é encontrado no bairro do Tinga em 

Caraguatatuba 

 

 

  

http://ubatubaacontece.com.br/defesa-civil-alerta-sobre-frente-fria-que-chega-no-estado-nesta-quinta-feira-16-com-previsao-de-ventos-de-ate-60-km-com-chuvas-no-litoral-norte/
http://ubatubaacontece.com.br/defesa-civil-alerta-sobre-frente-fria-que-chega-no-estado-nesta-quinta-feira-16-com-previsao-de-ventos-de-ate-60-km-com-chuvas-no-litoral-norte/
http://ubatubaacontece.com.br/policiais-da-atividade-delegada-vao-realizar-ronda-maria-da-penha-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/policiais-da-atividade-delegada-vao-realizar-ronda-maria-da-penha-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/corpo-de-homem-baleado-na-cabeca-e-encontrado-no-bairro-do-tinga-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/corpo-de-homem-baleado-na-cabeca-e-encontrado-no-bairro-do-tinga-em-caraguatatuba/


 

 

 

Clipping de Notícias: 14/01/2020 

Editoria: Cidades 

Veículo: Tamoios News 

Tamoios não corre mais risco de interdição em seu trecho de 

serra 

 

Está afastado o risco de fechamento da serra por índice acumulado de chuvas 

A Concessionária Tamoios informou que está normal o tráfego de veículos no 

trecho de serra da SP-99, que liga Caraguatatuba até São José dos Campos e 

que a estrada não corre mais risco de interdição por causa das chuvas. 

O Sistema de Monitoramento Meteorológico da Concessionária Tamoios 

apontou queda no volume de chuva acumulado das últimas 72 horas nesta 

tarde de terça-feira (14). 

Diante da avaliação, a rodovia está fora do Estado de Alerta para o risco de 

interdição do trecho de serra. Não foram registradas chuvas ao longo desta 

terça-feira e as equipes da Concessionária seguem acompanhando os 

equipamentos e encostas. 

A rodovia apresenta desde o início da noite desta terça(14), movimento normal, 

tempo nublado na serra e Pare & Siga nos trechos em obras. Nenhum acidente 

foi registrado na rodovia até o presente momento. 

Os usuários podem obter informações atualizadas da rodovia por meio do 

Twitter @Tamoios099, o site www.concessionariatamoios.com.br, Rádio 

Estrada do Sol, Aplicativo Tamoios e Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) 

disponibilizados na rodovia. 

Travessia 

Segundo a Dersa, de acordo com alerta emitido pela Marinha do Brasil, são 

esperados ventos fortes para a região litorânea do Estado, entre a tarde de 

quinta-feira (16) até a noite de sexta (17). Isso poderá causar lentidão na 



 

 

 

operação das Travessias Litorâneas e paralisações, caso a intensidade dos 

ventos ultrapasse o limite de segurança. 

A Dersa orienta os usuários a programem a viagem antecipadamente e 

acompanhar as informações do andamento da travessia pelos seguintes 

canais: site www.dersa.sp.gov.br; Twitter @travessiasdersa, telefone 0800 

7733 711 e aplicativo Travessias. 

Na noite desta terça(14), a travessia opera com seis embarcações e a espera é 

de 30 minutos em ambos os sentidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 14/01/2020 

Editoria: Cidades 

Veículo: Tamoios News 

Polícia Ambiental detém mulher e recupera roupas furtadas em 

lojas de Caraguá 

 

A Polícia Ambiental deteve uma pessoa e recuperou grande quantidade de 

roupas e objetos furtados em lojas da região central de Caraguatatuba. 

A ação teve início quando os policiais foram informados de que um veículo da 

marca Fiat modelo Idéia, na cor branca, com a placa do município de 

Itaquaquecetuba, estaria sendo utilizado na prática de furto no interior de lojas 

na área central de Caraguatatuba. 

De posse das informações, os policiais localizaram veículo estacionado na Av 

Dr Arthur Costa Filho, região Central do município. Na abordagem, os policiais 

constataram que no interior do carro havia uma mulher e diversas peças de 

roupas novas, com etiqueta e dispositivo de anti- alarme. 

No interior do veículo foram localizadas: doze calças jeans, com identificação 

da Loja Marisa; e, sete mochilas, nove calças e seis blusas, com identificação 

da Loja Pernambucanas. As mercadorias totalizaram o valor de R$ 1707,19. 

Os policiais localizaram ainda duas bolsas com isolamento térmico para 

ludibriar o detector de metais; 

R$ 125,00 em dinheiro; uma carteira com documentos em nome de uma 

possível participante contendo quatro notas falsas de R$ 100,00. 

A mulher contou aos policiais que mora no município de Itaquaquecetuba e que 

estava dirigindo o veículo para outras três mulheres, que estariam circulando 

pela área central da cidade praticando furto de peças de roupas. Ela contou 

ainda que recebeu de cada uma delas a quantia de R$ 50,00 para auxiliar na 

prática do delito. 

A mulher foi levada até a delegacia de polícia. Os representantes das lojas 

furtadas também foram até o distrito policial. Foi elaborado um boletim de furto 

qualificado e apreendido o veículo, as notas falsas. A mulher foi liberada por 

não ter antecedentes criminais. 



 

 

 

Clipping de Notícias: 14/01/2020 

Editoria: Cidades 

Veículo: Tamoios News 

INPE alerta sobre chegada de frente fria na região com ventos 

de até 80 Km/h 

 

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), de Cachoeira Paulista, 

emitiu um alerta sobre a chegada de uma frente fria no Litoral Norte, entre o 

final da tarde de quinta-feira (16) e a madrugada de sexta(17), que deve vir 

acompanhada de ventos superiores a 80 km/h. Também deve chover o 

equivalente a 80 milímetros (80 litros por metro quadrado) em poucas horas. 

Conforme a previsão, a partir do final do dia de quinta-feira e madrugada de 

sexta-feira está prevista a entrada de uma frente fria que, ao se encontrar com 

o clima quente que está no Litoral Norte, deve provocar chuvas de grande 

intensidade. Essas chuvas devem vir acompanhadas de rajadas de vento e 

raios, que na parte oceânica representam tormentas. 

De acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil de Caraguatatuba, 

capitão Campos Junior, o alerta reforça que há possibilidade de ocorrerem 

transtornos, especialmente nas áreas de risco de deslizamento, sendo que 

essas condições poderão perdurar durante o final de semana. 

O alerta foi passado pelo meteorologista do INPE, Prof. Gustavo Escobar, que 

destaca que, embora não seja uma tempestade considerada atípica, ela pode 

ser considerada severa. 

Os órgãos integrantes do Plano Preventivo da Defesa Civil (PPDC) já estão em 

alerta para o caso de possível socorro a moradores em área de risco. “Nossa 

equipe já está nas áreas de risco de escorregamento de terra alertando a 

comunidade”. 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 14/01/2020 

Editoria: Cidades 

Veículo: Tamoios News 

Trecho de serra da Tamoios permanece sob risco de interdição 

 

A Concessionária Tamoios, que administra a rodovia SP-99, que liga Caraguá 

até São José dos Campos, comunica que o trecho de serra da rodovia 

permanece sob risco de interdição devido as chuvas. 

No início da tarde desta terça(14), o trecho de serra apresenta tempo nublado, 

trânsito normal com operação Pare & Siga nos trechos em obras. Nenhum 

acidente foi registrado na rodovia. 

O Sistema de Monitoramento Meteorológico da Concessionária Tamoios segue 

acompanhando o volume de chuva no trecho de serra da rodovia. O acumulado 

das últimas 72 horas ainda ultrapassa os 70 mm nesta manhã de terça-feira 

(14) mantendo o estado de alerta para o risco de interdição. A rodovia pode 

sair do Estado de Alerta se não houver registro de chuva ao longo do dia. 

O Protocolo de Segurança determina que, ao atingir 100 mm, o trecho seja 

interditado devido ao risco de queda de barreiras. As equipes da 

Concessionária trabalham no acompanhamento dos equipamentos e das 

encostas. A medida visa garantir a segurança dos usuários. 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 14/01/2020 

Editoria: Cidades 

Veículo: Tamoios News 

EDP registrou 270 ocorrências de pipas na rede elétrica do 

Litoral Norte 

 

Empinar pipa ou “papagaio” é uma brincadeira saudável e bastante praticada 

por crianças e até mesmo adultos. Durante as férias escolares, a atividade é 

ainda mais comum e, por isso, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto 

Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, reforça orientações para 

um brincar seguro, principalmente longe das redes elétricas. A empresa 

destaca também outros cuidados para garantir a segurança durante as férias. 

Segundo a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica 

(Abradee), as pipas foram a quinta maior causa de mortes relacionadas a 

energia elétrica no país entre 2009 e 2017, atrás de construção/manutenção 

predial, ligações clandestinas, instalação de antenas e poda de árvores. No 

período foram registrados 77 óbitos. 

Em 2019, a EDP registrou 270 ocorrências de pipas na rede elétrica que 

abastece o Litoral Norte, deixando 4.120 clientes sem energia em algum 

momento do ano. Para o atendimento, as equipes da concessionária são 

deslocadas para realizar o reparo e a limpeza da rede danificada, que, na 

maioria dos casos, tem a camada protetora da fiação cortada pela linha da 

pipa, interrompendo o fornecimento para a região. 

Marcio Jardim, gestor executivo da EDP, reforça a importância da prática 

segura da brincadeira. “Trabalhamos para restabelecer o fornecimento de 



 

 

 

energia o mais rápido possível, mas nossa preocupação maior é com a 

segurança. Sabemos que o cerol ainda é muito utilizado e, por ser composto de 

pó de vidro, é altamente condutor de energia, podendo causar sérios acidentes 

com quem está brincando e com outras pessoas.” 

Para conscientizar a população e alertar crianças e adultos sobre como reduzir 

os riscos na hora de brincar, a EDP e o Instituto EDP realizam projetos durante 

todo o ano com as comunidades dos municípios onde a concessionária atua, 

principalmente em escolas e áreas com altos índices de ocorrências com a 

causa pipas. 

Vale ressaltar algumas orientações: 

 Além de serem proibidos, o cerol e a chamada “linha chilena” trazem 

risco para motociclistas e pedestres e também oferecem perigo no 

contato com a rede de energia. Ao cortar a camada protetora da fiação, 

a linha interrompe a transferência de corrente elétrica, podendo provocar 

curto-circuito; 

 Empine pipas longe de rede elétrica, em locais onde não exista nenhum 

tipo de cabo de energia, de serviço telefônico ou antenas de celular. Isso 

evita acidentes e interferências na qualidade desses serviços; 

 Se a pipa ficar presa nos fios elétricos, não tente retirá-la. Nunca use 

varas nem suba no poste para tirar uma pipa. O choque, nestes casos, 

pode ser fatal; 

 Arremessar objetos na rede elétrica para o resgate da pipa pode causar 

graves acidentes. O “lança-gato” (pedra presa a uma linha) ou qualquer 

outro objeto não devem ser lançados na rede; 

 Empinar pipas em locais como lajes e muros deve ser evitado. A 

proximidade com os fios de alta tensão aumenta o risco de acidentes 

graves e fatais, além do perigo de quedas. 

 Em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente. Não solte pipas 

em dias de chuva ou vento muito forte; 

 Alguns materiais utilizados na confecção de pipas são condutores de 

energia e aumentam o perigo quando em contato com a rede elétrica. 

Rabiolas feitas de fita VHS ou cassete e papel alumínio são alguns 

exemplos; 

Um acidente causado por descarga elétrica pode deixar sequelas como 

queimaduras e, em casos mais extremos, causar a morte. Além das pipas, a 

Empresa elenca outras orientações importantes nos cuidados com energia 

durante as férias escolares: 

Oriente as crianças a manterem distância das redes elétricas, não permitindo, 

por exemplo, que elas subam em árvores que estejam próximas à fiação; 

Dentro de casa, não manuseie aparelhos elétricos com os pés descalços e 

molhados, já que água é condutora de energia; Em espaços fechados, evite 



 

 

 

deixar fios e extensões expostas e mantenha tomadas sem uso tampadas e 

isoladas. 

Para mais informações, solicitações e denúncia de possíveis riscos com a rede 

elétrica, ou para comunicar a interrupção do serviço, a EDP orienta à 

população a entrar em contato pelos canais de atendimento: 

– Site EDP Online: www.edponline.com.br 

– Aplicativo EDP Online (compatível com as plataformas Android™, iOS e 

Windows Phone) 

– Central de Atendimento ao Cliente: 0800 721 0123 (ligação gratuita, 24 

horas/sete dias por semana). 

– Agência de atendimento presencial (endereços de todas as unidades no site 

EDP Online) 

Dados por município Litoral Norte – Ocorrências com pipas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 14/01/2020 

Editoria: Variedades 

Veículo: Radar Litoral 

 

Demônios da Garoa e Chimarruts são as principais atrações 

deste final de semana do Caraguatatuba Summer Festival 

O lendário grupo paulistano Demônios da Garoa e o reggae da banda 

Chimarruts são as principais atrações deste final de semana (17 e 18/01) do 

Caraguatatuba Summer Festival. O festival realizado pela Prefeitura tem 

atraído grande público, como nos shows da semana passada de Falamansa e 

Ana Carolina. 

Demônios da Garoa abre a programação do Caraguatatuba Summer Festival 

nesta sexta-feira (17), às 21 horas, na Praça da Cultura, no Centro. 

O grupo com a “cara” de São Paulo tem um estilo próprio e uma forma original 

de interpretar com humor ao falar do cotidiano do povo paulista. 

Com irreverência, vocais e arranjos bem estruturados, repertório exclusivo, os 

“Demônios da Garoa” comemoram 74 anos com estilo, provocando em cada 

apresentação, um entusiasmo singular na plateia. Agradam desde os mais 

antigos que acompanham a carreira, até os mais novos espectadores, que 

descobriram alegria e a personalidade marcante do grupo, com suas vozes. 

Já no sábado, a atração é a banda de reggae gaúcha Chimarruts, que se 

apresenta a partir das 21 horas, no Massaguaçu. 

Rafa, Sander, Nê, Emerson e Rodrigo tocavam violão, cantavam e tomavam 

chimarrão em parques de Porto Alegre. Desses encontros surgiu uma grande 

amizade e a ideia de formar uma banda. E no segundo semestre de 2000 



 

 

 

começou a trajetória da Chimarruts. Com músicas próprias que falam de amor 

e paz, a banda emplacou hits nas principais rádios e emissoras de TV. 

Atualmente a Chimarruts trabalha a turnê do seu quinto disco de estúdio "A 

diferença", trazendo canções que vêm para embalar a comunhão das 

diferenças e dedicado a todos que lutam por um mundo mais justo, humano e 

menos preconceituoso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 14/01/2020 

Editoria: Meio Ambiente 

Veículo: Radar Litoral 

 

Defesa Civil de Caraguatatuba recebe alerta de vento superior a 

80 km/h na quinta-feira 

A Defesa Civil de Caraguatatuba está em alerta para a chegada de uma frente 

fria na quinta-feira (16) que deve vir acompanhada de ventos superiores a 80 

km/h. 

O comunicado foi feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

de Cachoeira Paulista. Também deve chover o equivalente a 80 milímetros (80 

litros por metro quadrado) em poucas horas. 

Conforme a previsão, a partir do final do dia de quinta-feira e madrugada de 

sexta-feira está prevista a entrada de uma frente fria que, ao se encontrar com 

o clima quente que está no Litoral Norte, deve provocar chuvas de grande 

intensidade. Essas chuvas devem vir acompanhadas de rajadas de vento e 

raios, que na parte oceânica representam tormentas. 

De acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, capitão Campos 

Junior, o alerta reforça que há possibilidade de ocorrerem transtornos, 

especialmente nas áreas de risco de deslizamento, sendo que essas condições 

poderão perdurar durante o final de semana. 

O alerta foi passado pelo meteorologista do INPE, Prof. Gustavo Escobar, que 

destaca que, embora não seja uma tempestade considerada atípica, ela pode 

ser considerada severa. 

Os órgãos integrantes do Plano Preventivo da Defesa Civil (PPDC) já estão em 

alerta para o caso de possível socorro a moradores em área de risco. “Nossa 

equipe já está nas áreas de risco de escorregamento de terra alertando a 

comunidade”. 
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Veículo: Portal R3 

Homem é preso com drogas e arma em Caraguá 

 

Drogas, arma e dinheiro apreendidos apresentados no DP. (Foto: Divulgação/PMESP) 

Na noite de domingo, dia 22, por volta das 22h, equipe da Polícia Militar de 

Caraguatatuba, durante patrulhamento em um conjunto habitacional, localizado 

no bairro Getuba, avistou um homem que, ao perceber a presença policial, 

sacou uma arma e efetuou um disparo na direção dos policiais, fugindo do 

local. 

Foi feito acompanhamento sendo abordado e identificado e com ele a quantia 

de R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais), um revólver da marca Trade 

Mark, calibre 32, 119 pedras de crack, 65 porções de maconha e 41 porções 

de cocaína. 

Diante dos fatos, o envolvido foi conduzido ao Distrito Policial, onde 

permaneceu a disposição da justiça. 
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Caraguatatuba recebe evento “7km Toca Raul” no dia 25 de 

janeiro 

Evento também contará com um show aberto ao público relembrando as 

melhores canções do cantor 

 

A cidade de Caraguatatuba recebe neste mêso evento “7Km Toca Raul”, que 

tem o objetivo de unir praticantes de corrida e amantes do cantor Raul Seixas 

nas ruas da cidade. 

Os 7 Km Toca Raul é um evento realizado pela organização Atenas Projetos e 

Promoções Esportivas e Time Eventos, que conta com apoio da Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio das Secretarias de Esportes e de Turismo. 

A largada será no dia 25 de janeiro na Praça de Eventos do Porto Novo, a 

partir das 17h. São aguardados cerca de 400 participantes entre corredores e 

pessoas que optam pela caminhada. 



 

 

 

As inscrições para o evento acontecem até o dia 15 de janeiro e são realizadas 

nos sites www.ticketagora.com.br ou www.minhasinscricoes.com.br. 

Para se inscrever por meio dos endereços, o corredor pagará uma taxa 

administrativa, mais o valor de R$ 80 para a categoria corrida e R$ 60 para 

categoria caminhada. Outra forma de realizar a inscrição e isenção da taxa 

administrativa dos sites é entrar em contato com a organização via Whatsapp 

pelo número (13) 99659-7379. 

Segundo a organização do evento, 70% das inscrições já foram preenchidas. 

Corredores e caminhantes de 45 cidades, além de Caraguatatuba, já estão 

inscritos no evento. 

Do Estado de Minas Gerais estarão presentes corredores de Belo Horizonte, 

Campo Belo, Juiz de Fora, Pouso Alegre e Varginha. Do Rio de Janeiro, 

estarão presentes atletas de Paraty, além dos atletas de Brasília, no Distrito 

Federal. 

A premiação para os participantes que completarem a prova de 7km prevê 

troféu para os cinco primeiros na classificação geral (masculino e feminino), 

assim como para os cinco primeiros colocados em cada categoria (5 em 5 

anos). Todos os corredores (7 km) e os caminhantes que completarem o 

percurso de (2 km) receberão medalha de participação. 

O evento também contará com um show aberto ao público, relembrando as 

melhores canções da carreira do cantor Raul Seixas com a banda mineira Moe 

& Banda. 

Todos os itens que compõem o kit dos atletas, como camiseta, sacochila, 

medalha e premiação, levam imagens e símbolos que homenageiam Raul 

Seixas. 

O evento 7 Km Toca Raul também acontecerá em outras três cidades: Campos 

do Jordão (25 de Abril), São Thomé das Letras (11 de Julho) e Paraty (19 de 

Setembro). 

Informações pelo Whatsapp (13) 99659-7379 / (13) 99607-7342, telefone (12) 

3600-8445 ou e-mail: jornaldoesporte@jornaldoesporte.com.br 
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Defesa Civil alerta para ventos superiores a 80 km/h na 5ª feira 

Também deve chover o equivalente a 80 milímetros em poucas horas 

 

A Defesa Civil de Caraguatatuba está em alerta para a chegada de uma frente 

fria na quinta-feira (16) que deve vir acompanhada de ventos superiores a 80 

km/h. 

O comunicado foi feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

de Cachoeira Paulista. Também deve chover o equivalente a 80 milímetros (80 

litros por metro quadrado) em poucas horas. 

Conforme a previsão, a partir do final do dia de quinta-feira e madrugada de 

sexta-feira está prevista a entrada de uma frente fria que, ao se encontrar com 

o clima quente que está no Litoral Norte, deve provocar chuvas de grande 

intensidade. Essas chuvas devem vir acompanhadas de rajadas de vento e 

raios, que na parte oceânica representam tormentas. 

De acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, capitão Campos 

Junior, o alerta reforça que há possibilidade de ocorrerem transtornos, 

especialmente nas áreas de risco de deslizamento, sendo que essas condições 

poderão perdurar durante o final de semana. 



 

 

 

O alerta foi passado pelo meteorologista do INPE, Prof. Gustavo Escobar, que 

destaca que, embora não seja uma tempestade considerada atípica, ela pode 

ser considerada severa. 

Os secretários e servidores que integrantes do Plano Preventivo da Defesa 

Civil (PPDC) já estão em alerta para o caso de possível socorro a moradores 

em área de risco. “Nossa equipe já está nas áreas de risco de escorregamento 

de terra alertando a comunidade”. 
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Mulher usa bolsa para enganar detector de metais e furta lojas 

em Caraguatatuba 

Ela teria três comparsas que ainda estão à solta 

 

Uma mulher, de Itaquaquecetuba (SP), foi presa na tarde desta terça-feira (14), 

pela Polícia Ambiental, suspeita de furtar diversas lojas no Centro de 

Caraguatatuba. Ela utilizava, segundo os policiais, uma bolsa térmica capaz de 

enganar o detector de metais das lojas. 

A equipe recebeu informações de que um veículo da marca Fiat, modelo Idea, 

na cor branca, com a placa do município de Itaquaquecetuba, estaria sendo 

usado em furtos de lojas no centro de Caraguatatuba. 

De posse das informações, os policiais localizaram o veículo estacionado na 

Avenida Doutor Arthur Costa Filho (Avenida da Praia) e abordaram a motorista. 

No veículo, havia diversas peças de roupas novas, com etiqueta e dispositivo 

anti-alarme: Dez calças jeans na cor branca; uma calça jeans clara; duas 

calças jeans escuras, todas da Loja Marisa. 

Tinha ainda cinco mochilas do Mickey, duas mochilas Hello Kitty, nove calças 

infantis femininas, seis blusas infantis femininas, todas das lojas 

Pernambucanas. 

As mercadorias totalizaram o valor de R$ 1.707,19. 

A suspeita carregava consigo duas bolsas com isolamento térmico para 

ludibriar o detector de metais e R$ 125, uma carteira com documentos em 

nome de uma possível participante do golpe contendo quatro notas falsas de 

R$ 100. 



 

 

 

Indagada sobre a origem dos produtos, a mulher informou que apenas dirigia o 

veículo para as outras três mulheres e que elas estariam circulando pela área 

central da cidade praticando outros furtos de peças de roupas e que cada uma 

pagou a ela a quantia de R$ 50 para auxilia-las. 

A suspeita foi conduzida à Delegacia Central de Caraguatatuba, onde 

compareceram também os representantes das lojas. 

O responsável de plantão elaborou o boletim de ocorrência por furto qualificado 

e apreendeu o veículo, as moedas falsas e pertences da mulher. 

Como a suspeita não tinha passagem criminal, foi liberada ao término da 

ocorrência. 
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Policiais da Atividade Delegada vão realizar Ronda Maria da 

Penha em Caraguatatuba 

A ronda será composta por uma equipe diária de dois policiais que vão atuar 

exclusivamente com a Patrulha 

 

Policiais militares que atuam na Atividade Delegada de Caraguatatuba passam 

a realizar a Ronda Maria da Penha a partir de fevereiro. 

Nos próximos dias 23 e 24 de janeiro eles passam por uma capacitação junto 

com a equipe do Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM), da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. 

O curso de quatro horas – das 15h às 17h – será ministrado na sede do 20º 

Batalhão da Polícia Militar pela coordenadora do CIAM, a assistente social 

Márcia Denise Gusmão Coelho, e pela psicóloga Jaquelina Teixeira. Um dos 

temas que elas devem abordar é sobre o acolhimento desses policiais às 

vitimas de violência doméstica. 

“É importante que eles entendam que essa é uma vítima fragilizada pela 

situação, com o agressor dentro de casa e muitas vezes ela não consegue sair 

ou fazer com que ele saia do seu lar”, explica a coordenadora do CIAM. 

Conforme o comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar em 

Caraguatatuba, capitão Luís Fernando Oliveira, a ronda será composta por 



 

 

 

uma equipe diária de dois policiais que vão atuar exclusivamente com a 

Patrulha Maria da Penha que assiste mulheres que têm medidas protetivas, 

são vítimas de violência doméstica e darão apoio à Prefeitura quando é preciso 

retirar o marido agressor da casa. 

“A capacitação está aberta para aqueles que querem atuar diretamente nessa 

causa”, explica o comandante. 

O secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, capitão Campos 

Junior, destaca que essa iniciativa é mais uma defendida pelo prefeito Aguilar 

Junior no sentido de criar uma rede de proteção à mulher, citando o CIAM e o 

Pró Mulher. “A Patrulha Maria da Penha com a Atividade Delegada é mais um 

incremento à segurança pública”. 
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Caraguatatuba recebe três mil doses da vacina pentavalente e 

aplicação começa 5ª feira 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, acaba de 

receber uma remessa de três mil doses da vacina pentavalente nesta terça-

feira (14/01), repassadas pelo Governo do Estado. 

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) já serão reabastecidas e 

passarão a vacinar crianças de dois, quatro e seis meses a partir desta quinta-

feira (16). 

A Secretaria de Saúde informa que todas as crianças que estiverem com a 

vacina em atraso deverão comparecer à UBS de referência para colocá-la em 

dia. 

O atraso e falta da vacina ocorreu por problemas na compra por parte do 

Governo Federal, que obtem a vacina via Fundo Estratégico da Organização 

Pan- Americana da Saúde (OPAS), uma vez que não existe laboratório 

produtor no país. 

A vacina pentavalente garante a proteção contra a difteria, tétano, coqueluche, 

hepatite B e contra a bactéria haemophilus influenza tipo B, responsável por 

infecções no nariz, meninge e na garganta. 

A pentavalente é a combinação de cinco vacinas individuais em uma. O 

objetivo da imunização de crianças na faixa etária indicada é proteger as 

pessoas contra múltiplas doenças ao mesmo tempo. 

Desde 2012, o Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da 

Saúde, oferta a vacina na rotina do Calendário Nacional de Vacinação. 
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Ciapi de Caraguatatuba abre nesta quinta-feira (16/01) 

inscrições para novos expositores em feira de variedades 

 

O Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (Ciapi) 

inicia na próxima quinta-feira (16/01), inscrições para expositores que queiram 

participar da primeira Feira “Delícia e Arte” de 2020. A exposição será no dia 12 

de fevereiro e conta com 50 vagas. 

Os interessados terão até o dia 27 (segunda-feira) para se inscrever, 

diretamente no Ciapi, das 8h30 às 16h30. Para participar é necessário ser 

idoso ou pessoa com deficiência que desenvolva trabalhos artesanais, de 

culinária ou de brechó e seja usuário do espaço. Entidades sociais que atuam 

com idosos ou pessoas com deficiência também podem demonstrar se 

inscrever. 

A Feira Delícia & Arte é tradição no Ciapi, realizada a cada dois meses. 

Qualquer pessoa pode prestigiar e garantir os produtos confeccionados pelos 

idosos e pessoas com deficiência do local. Durante a feira, haverá também 

apresentações de dança. 

Mais informações diretamente no Ciapi, na Avenida Jorge Burihan, 30 – Jardim 

Jaqueira (próximo à rodoviária) ou no telefone 3886-3131. 
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Homem é preso em Caraguatatuba portando drogas e arma de 

fogo 

A prisão foi feita durante um patrulhamento no bairro Getuba 

Um homem foi preso em Caraguatatuba no domingo, dia 12. A prisão foi feita 

durante um patrulhamento no bairro Getuba, por volta das 22h. De acordo com 

informações da Polícia Militar, ao avistar os policiais o homem efetuou um 

disparo com arma de fogo e tentou fugir. 

A abordagem foi feita e com o homem foi encontrado R$395,00 em dinheiro, 

um revólver, 119 pedras de crack, 65 porções de maconha e 41 porções de 

cocaína. 

O homem foi preso pelos crimes de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma 

de fogo e tráfico de drogas. Ele foi conduzido ao DP Central, onde permanece 

à disposição da justiça. 
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Cidades do litoral ficam em estado de alerta devido às chuvas 

Já foram registrados alagamentos, quedas de árvore e barreira entre outro 

 

Ubatuba e São Sebastião estão em estado de alerta por conta das chuvas 

Divulgação/Defesa Civil Ubatuba 

São Sebastião e Ubatuba, no Litoral Norte, estão em estado de alerta por conta 

do alto volume de chuva que atinge os municípios desde o fim de semana. A 

Defesa Civil de cada cidade informa que há possibilidade para deslizamento de 

terra e monitoram áreas de risco. Já Caraguatatuba e Ilhabela ainda não 

entraram estado de atenção, mas registraram pontos com alagamentos, 

deslizamentos de terra e quedas de árvore. 

Até a publicação desta matéria, nenhuma família estava desalojada. Mas em 

São Sebastião, uma mulher de 56 anos está desaparecida desde o último 

domingo (12), após um forte temporal que atingiu a cidade. A suspeita é que 

ela tenha sido arrastada por uma enxurrada para o rio Itu, na região de 

Boiçucanga.  

De acordo com informações do Cptec/Inpe (Centro de Previsão do Tempo e 

Estudos Climáticos), a probabilidade de chuva nos municípios litorâneos é de 

60% nesta terça-feira (14) e 80% na quarta-feira (15). Confira a previsão do 

tempo clicando aqui. 



 

 

 

Qualquer imprevisto com as chuvas, a população pode entrar em contato com 

a Defesa Civil de sua cidade pelo telefone 199. 

São Sebastião 

A Defesa Civil de São Sebastião registrou uma queda de árvore sobre um 

veículo, em uma rodovia da cidade. O acidente não deixou vítimas, mas o 

órgão alerta para sinais de alteração na topografia dos barrancos, que estão 

com solo encharcado. A orientação para a população é de não se aventurar em 

áreas de risco. A prefeitura não informou o acúmulo de chuva nos últimos dias. 

Sobre a mulher que está desaparecida desde o domingo, o Corpo de 

Bombeiros realiza buscas desde segunda-feira (13). A vítima foi vista pela 

última vez, saindo do trabalho, próximo ao rio Itu. 

Ubatuba 

Já em Ubatuba, a Defesa Civil registrou mais de 100mm de chuva e ruas 

avenidas ficaram alagadas. Na cidade, o solo está encharcado e há risco de 

deslizamento de terra, o que pode causar danos em residências do município. 

A Defesa Civil ainda alerta a população para ficar atenta a qualquer sinal de 

risco, como triscas nas casas ou barulhos diferenciados. Em casos de 

alagamentos, a recomendação é não atravessar as áreas atingidas e não 

enfrentar enxurradas.   

Caraguatatuba 

A Defesa Civil afirmou que choveu no final de semana, mas não soube informar 

o volume de chuva. Segundo o órgão, está sendo realizada vistoria em todas 

as áreas de risco.  Foram registrados alguns alagamentos em ruas e avenidas 

da cidade.  

Ilhabela 

Segundo a assessoria de imprensa de Ilhabela, foram registrados 98,7 mm de 

chuva durante o final de semana. Tiveram ocorrências de queda de árvores, 

deslizamento de terra e alguns pontos de alagamento. 
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Central de estágio tem 95 vagas de estágio abertas em oito 

cidades 

Oportunidades são para os níveis médio, técnico e superior. 

 

Central de Estágios do Sincovat tem 95 vagas abertas 

A central de estágio do Sindicato do Comércio Varejista (Sincovat) está com 95 

vagas de estágio abertas em oito cidades da região. As oportunidades são para 

jovens a partir de 16 anos que estejam cursando o ensino médio, técnico ou 

superior. 

Taubaté é a cidade com maior número de vagas, com 44 ao total, 15 para o 

ensino médio e 29 para o superior, em áreas como administração de 

empresas, ciências contábeis e pedagogia. Em São José dos Campos são 

oferecidas 23 vagas, oito para o ensino médio e 15 para o ensino superior. 

Há ainda oportunidades em Caçapava, Caraguatatuba, Campos do Jordão, 

Pindamonhangaba, Tremembé e Ubatuba. 

Os interessados deverão se inscrever pelo site ou ir pessoalmente ao sindicato 

- os endereços estão disponíveis também na internet. Outras informações pelo 

whatsapp (12) 9.8892-0696. 
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Com abastecimento irregular desde julho, região recebe 27 mil 

doses de vacina pentavalente 

A Secretaria de Saúde informou que enviou as doses para os municípios. 

Segundo vigilância epidemiológica de Atibaia, novas doses podem não ser 

suficientes para atender a demanda. 

 

Com abastecimento irregular há seis meses, região irá receber 27 mil doses de pentavalente 

Com abastecimento irregular desde julho do ano passado, a região começou a 

receber nesta terça-feira (14) 27 mil doses de vacina pentavalente. Atibaia, São 

José e Caraguatatuba confirmaram que receberam as novas remessas. Já 

Taubaté, Campos do Jordão e outras cidades da confirmaram que o novo lote 

deve chegar até esta quarta-feira (15). 

A vacina é uma das mais importantes para recém-nascidos e protege contra 

cinco doenças, entre elas a hepatite B e a meningite. Ela está inserida no 

calendário nacional de vacinação e as crianças devem tomar três doses da 

vacina: aos 2, aos 4 e aos 6 meses de vida. 

A médica Rita de Cássia Faria Bergo, da vigilância epidemiológica de Atibaia, 

explica que devido à procura, as novas doses não devem durar muito e não 

devem ser suficientes para atender a demanda. 

"Primeiro é importante saber que essas doses que vieram são as de rotina, não 

é nenhuma chegada extra. E ainda é insuficiente para a gente cobrir as faltas 

desses meses todos, mas essas doses que chegaram estão sendo distribuídas 

pelas salas de vacinas do município", explica. 



 

 

 

De acordo com a médica, há um déficit de quase 40% na vacinação da 

pentavalente no município.Em Atibaia, foram entregues 1.400 doses e os 

moradores podem se vacinar na UBS do Centro. Nas demais unidades, a 

prefeitura informou que está fazendo a distribuição e a vacinação acontecerá a 

partir dessa quarta. 

Caraguá recebeu 3 mil doses no fim da manhã dessa terça e a vacinação 

começa na quinta-feira (16) em todas as unidades de saúde. 

Em São José a administração informou que recebeu nesta terça (14) 5,9 mil 

doses da vacina, que começarão as ser distribuídas na quarta para as 40 

UBS’s do município. 

Já em Taubaté, Caçapava, Campos do Jordão, Pindamonhangaba e 

Tremembé, as prefeituras informaram que a previsão é que a remessa da 

vacina chegue entre esta terça e quarta. Já a Prefeitura de Jacareí informou 

que não tem previsão para receber as doses. 

Quando chegarem os lotes da vacina, cada município irá distribuir nas 

unidades de saúde de acordo com a demanda. 

 

Região recebe 27 mil doses de vacina pentavalente — Foto: Divulgação/Sesa 

Abastecimento irregular 

O abastecimento da vacina pentavalente está irregular desde julho, segundo o 

Ministério da Saúde. De acordo com o governo federal, um lote importado da 

vacina foi reprovado em testes de qualidade e, por isso, as compras com o 

antigo fornecedor foram interrompidas e uma reposição foi solicitada. 
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Caraguá cria ronda só para atender Lei Maria da Penha 

 

Foto: Claudio Gomes/PMC 

Os policiais militares que atuam no projeto Atividade Delegada em 

Caraguatatuba passarão a operar na Ronda Maria da Penha a partir do 

próximo mês. 

A ronda será composta por uma equipe diária de dois policiais, que a partir de 

fevereiro devem atuar de maneira exclusiva com casos de violência contra 

mulheres no município, em casos que vão de medidas protetivas a violência 

doméstica. 

Os agentes passarão por uma capacitação especial para poder atuar no 

combate. De acordo com a prefeitura, o curso será aplicado pela equipe do 

Ciam (Centro Integrado de Atendimento à Mulher), que vai abordar, entre 

outros temas, o acolhimento às vítimas de violência doméstica. 

“É importante que eles entendam que essa é uma vítima fragilizada pela 

situação, com o agressor dentro de casa e muitas vezes ela não consegue sair 

ou fazer com que ele saia do seu lar”, afirma a assistente social Márcia Denise 

Gusmão Coelho, coordenadora do Ciam no governo Aguilar Junior (MDB). 

O curso de capacitação vai acontecer nos próximos dias 23 e 24 na sede do 

20º Batalhão da PM. “A capacitação está aberta para aqueles que querem 

atuar diretamente nessa causa”, diz o capitão Luís Fernando Oliveira. 
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Defesa Civil de Caraguatatuba recebe alerta sobre ventos 

superiores a 80 km/h na 5ª feira 

 

Foto: Arquivo/PMC 

A Defesa Civil de Caraguatatuba está em alerta para a chegada de uma frente 

fria na quinta-feira (16), que deve vir acompanhada de ventos superiores a 80 

km/h. 

O comunicado foi feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

de Cachoeira Paulista. Também deve chover o equivalente a 80 milímetros (80 

litros por metro quadrado) em poucas horas. 

Conforme a previsão, a partir do final do dia de quinta-feira e madrugada de 

sexta-feira está prevista a entrada de uma frente fria que, ao se encontrar com 

o clima quente que está no Litoral Norte, deve provocar chuvas de grande 

intensidade. Essas chuvas devem vir acompanhadas de rajadas de vento e 

raios, que na parte oceânica representam tormentas. 

De acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, capitão Campos 

Junior, o alerta reforça que há possibilidade de ocorrerem transtornos, 

especialmente nas áreas de risco de deslizamento, sendo que essas condições 

poderão perdurar durante o final de semana. 

O alerta foi passado pelo meteorologista do INPE, Prof. Gustavo Escobar, que 



 

 

 

destaca que, embora não seja uma tempestade considerada atípica, ela pode 

ser considerada severa. 

Os secretários e servidores que integrantes do Plano Preventivo da Defesa 

Civil (PPDC) já estão em alerta para o caso de possível socorro a moradores 

em área de risco. “Nossa equipe já está nas áreas de risco de escorregamento 

de terra alertando a comunidade”. 
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Policiais da Atividade Delegada vão realizar Ronda Maria da 

Penha em Caraguatatuba 

 

Policiais militares que atuam na Atividade Delegada de Caraguatatuba passam 

a realizar a Ronda Maria da Penha a partir de fevereiro. 

Nos próximos dias 23 e 24 de janeiro eles passam por uma capacitação junto 

com a equipe do Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM), da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. 

O curso de quatro horas – das 15h às 17h – será ministrado na sede do 20º 

Batalhão da Polícia Militar pela coordenadora do CIAM, a assistente social 

Márcia Denise Gusmão Coelho, e pela psicóloga Jaquelina Teixeira. Um dos 

temas que elas devem abordar é sobre o acolhimento desses policiais às 

vitimas de violência doméstica. 

“É importante que eles entendam que essa é uma vítima fragilizada pela 

situação, com o agressor dentro de casa e muitas vezes ela não consegue sair 

ou fazer com que ele saia do seu lar”, explica a coordenadora do CIAM. 

Conforme o comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar em 

Caraguatatuba, capitão Luís Fernando Oliveira, a ronda será composta por 

uma equipe diária de dois policiais que vão atuar exclusivamente com a 

Patrulha Maria da Penha que assiste mulheres que têm medidas protetivas, 

são vítimas de violência doméstica e darão apoio à Prefeitura quando é preciso 



 

 

 

retirar o marido agressor da casa. 

“A capacitação está aberta para aqueles que querem atuar diretamente nessa 

causa”, explica o comandante. 

O secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, capitão Campos 

Junior, destaca que essa iniciativa é mais uma defendida pelo prefeito Aguilar 

Junior no sentido de criar uma rede de proteção à mulher, citando o CIAM e o 

Pró Mulher. “A Patrulha Maria da Penha com a Atividade Delegada é mais um 

incremento à segurança pública”. 
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Defesa Civil alerta sobre frente fria que chega no Estado nesta 

quinta-feira (16), com previsão de ventos de até 60 km com 

chuvas no Litoral Norte 

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil emitiu nesta terça-feira 

(14) aviso de risco meteorológico para todo o Estado de São Paulo. 

As regiões mais críticas, segundo o órgão, serão o Vale do Ribeira, Vale do 

Paraíba, Litoral Norte, Baixada Santista, Grande São Paulo, Sorocaba e 

Campinas. 

Entre as próximas quinta e sexta-feira uma nova frente fria chega ao território 

paulista e, associada a grande oferta de umidade já existente na região, 

aumenta o potencial para causar transtornos à população. 

Na quinta-feira a chuva será mais intensa, com previsão de temporais de forte 

intensidade e rajadas de vento de até 60km/h, além de descargas elétricas. 

Na sexta-feira a preocupação é quanto ao grande volume das chuvas, que 

podem contribuir para deslizamentos de terra e causar inundações. 
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Policiais da Atividade Delegada vão realizar Ronda Maria da 

Penha em Caraguatatuba 

Policiais militares que atuam na Atividade Delegada de Caraguatatuba passam 

a realizar a Ronda Maria da Penha a partir de fevereiro. 

Nos próximos dias 23 e 24 de janeiro eles passam por uma capacitação junto 

com a equipe do Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM), da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. 

O curso de quatro horas – das 15h às 17h – será ministrado na sede do 20º 

Batalhão da Polícia Militar pela coordenadora do CIAM, a assistente social 

Márcia Denise Gusmão Coelho, e pela psicóloga Jaquelina Teixeira. Um dos 

temas que elas devem abordar é sobre o acolhimento desses policiais às 

vitimas de violência doméstica. 

“É importante que eles entendam que essa é uma vítima fragilizada pela 

situação, com o agressor dentro de casa e muitas vezes ela não consegue sair 

ou fazer com que ele saia do seu lar”, explica a coordenadora do CIAM. 

Conforme o comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar em 

Caraguatatuba, capitão Luís Fernando Oliveira, a ronda será composta por 

uma equipe diária de dois policiais que vão atuar exclusivamente com a 

Patrulha Maria da Penha que assiste mulheres que têm medidas protetivas, 

são vítimas de violência doméstica e darão apoio à Prefeitura quando é preciso 

retirar o marido agressor da casa. 

“A capacitação está aberta para aqueles que querem atuar diretamente nessa 

causa”, explica o comandante. 

O secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, capitão Campos 

Junior, destaca que essa iniciativa é mais uma defendida pelo prefeito Aguilar 

Junior no sentido de criar uma rede de proteção à mulher, citando o CIAM e o 

Pró Mulher. “A Patrulha Maria da Penha com a Atividade Delegada é mais um 

incremento à segurança pública”. 

Com informações da Prefeitura de Caraguatatuba 
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Corpo de homem baleado na cabeça é encontrado no bairro do 

Tinga em Caraguatatuba 

Moradores do bairro do Tinga em Caraguatatuba encontraram o corpo de um 

homem com marcas de tiros, em uma quadra esportiva, atrás das 

arquibancadas, e acionaram a Polícia Militar. Por volta das 14 horas de 

segunda-feira (13) os policiais estiveram no local e verificaram que a vítima foi 

atingida pelos tiros na cabeça. A Polícia Civil esteve na cena e colheu 

subsídios para apurar se o crime foi cometido na quadra esportiva ou se em 

outro local, e o corpo ocultado atrás das arquibancadas. Por enquanto ninguém 

foi preso, mas prosseguem as investigações. Não foi fornecida a identidade da 

vítima. 


